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Strategie cenowe w sieciach handlowych – stan obecny 
i tendencje zmian

Streszczenie

Celem artykułu badawczego jest identyfikacja i analiza kluczowych aspektów 
strategii cenowych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce wraz z próbą wy-
odrębnienia tendencji ich zmian. 

W opracowaniu przedstawiono założenia i cechy charakterystyczne strategii 
cenowych w dużych przedsiębiorstwach wraz z ich uwarunkowaniami związa-
nymi z zachowaniami nabywców. Następnie omówiono proces kształtowania 
cen, zidentyfikowano prawidłowości i zaakcentowano problemy związane z do-
minującą w praktyce sieci handlowych strategią niskich cen. Na tej podstawie, 
uwzględniając liczne trendy rozwojowe, dotyczące przede wszystkim rozwoju 
nowych technologii, podjęto próbę identyfikacji zmian w strategiach cenowych 
sieci handlowych w Polsce, które dokonują się obecnie i będą miały miejsce 
w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe: cena, strategie cenowe, sieci handlowe.
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Wstęp

Kształtowanie strategii cenowych w sieciach handlowych jest procesem dynamicz-
nym, podlegającym licznym uwarunkowaniom i w coraz większym stopniu wyznaczają-
cym ich pozycję rynkową. Sieci zarządzają swoimi cenami indywidualnie, ale analiza ich 
strategii cenowych pozwala na wyodrębnienie pewnych tendencji. Należą do nich m.in. 
stosowanie różnych cen w zależności od grupy produktów, różnicowanie poziomu marż, 
uwzględnianie działań konkurentów oraz różny poziom centralizacji decyzji cenowych. 
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza kluczowych aspektów strategii cenowych sieci 
handlowych funkcjonujących w Polsce wraz z próbą wyodrębnienia tendencji ich zmian. 
Źródłem informacji były przede wszystkim obserwacje zmian cen zachodzących w sie-
ciach i własne analizy autora, oparte na wywiadach zogniskowanych z pracownikami pol-
skich sieci handlowych, odpowiedzialnych za proces kształtowania cen. Wykorzystano 
również katalogi, cenniki i inne własne wydawnictwa sieci, a także publikowane wyniki 
badań dotyczących różnych aspektów procesu kształtowania strategii cenowych oraz lite-
raturę przedmiotu. 
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Wybrane aspekty kształtowania strategii cenowych  
w dużych przedsiębiorstwach handlowych

Strategie cenowe są częścią ogólnej strategii marketingowej i można je podzielić na 
(Waniowski 2014, s. 184):
 - strategie cen wysokich, które dotyczą produktów markowych o unikatowych właściwo-

ściach, charakteryzujących się wysokim poziomem jakościowym i oferujących nabyw-
com szczególnie atrakcyjne cechy użytkowe;

 - strategie cen neutralnych (przeciętnych, średnich), które są stosowane przez przedsię-
biorstwa pragnące uniknąć bezpośredniej konkurencji cenowej, koncentrując się na in-
nych obszarach działań marketingowych;

 - strategie cen niskich, w których cena jest podstawowym narzędziem konkurencji.
Podobnym podziałem strategii cenowych jest podział na: skimming, penetrację rynku 

i ceny konkurencyjne, proponowanym m.in. przez Nagle, Holden (2002) i Monroe (2003).
Trudno dokonać jednoznacznej identyfikacji strategii cenowych dużych przedsiębiorstw, 

mających w swojej ofercie bogaty i różnorodny asortyment, skierowany do różnych grup 
nabywców, o zróżnicowanym poziomie wrażliwości na cenę. Można jednak próbować wy-
odrębnić prawidłowości w stosowaniu określonej strategii cenowej w zależności od rynku, 
branży czy też stopnia zróżnicowania asortymentu. Niektórzy detaliści mogą poszukiwać 
przewagi konkurencyjnej stosując agresywne strategie niskich cen, podczas gdy inni, nawet 
ci, którzy funkcjonują na tym samym rynku produktowym, mogą dążyć do stosowania stra-
tegii cen wysokich (Koças, Bohlmann 2008, s. 124). Wśród dużych przedsiębiorstw strate-
gia wysokiej ceny jest najlepiej postrzegana i najczęściej stosowana w tych firmach, które 
mają rozbudowany marketing strategiczny. One najlepiej dostrzegają korzyści tej strategii, 
a przede wszystkim duże pole manewru cenowego w przyszłości, co w sytuacji mało stabil-
nego polskiego rynku może okazać się szczególnie istotne. Coraz częściej nabywcy łączą 
ceny z jakością. W badaniach z 2014 roku zdecydowana większość respondentów uznała, że 
jest w stanie zaakceptować wysoką cenę, jeśli uzna, że jest ona odzwierciedleniem wysokiej 
wartości (Bondos 2016, s. 233). Równocześnie jednak zaledwie co trzeci respondent uznał, 
że produkt tani jest produktem gorszej jakości oraz, że produkty, które są przecenione, mogą 
budzić obawy co do poziomu jakości (Bondos 2016, s. 233). 

Współcześnie, ze względu na przyśpieszoną ewolucję formatów detalicznych, w tym 
szczególnie w związku z szybkim rozwojem detalistów on-line i wzrostem znaczenia sieci 
dyskontowych, detaliści coraz bardziej skupiają się na cenie i jakości w celu przyciągnięcia 
klientów do swoich sklepów (Moore, Carpenter 2006). Ponoszenie nakładów na budowę 
optymalnych relacji między ceną a jakością ma jednak sens tylko wówczas, gdy przedsię-
biorstwo ma pewność, że nabywcy istotnie traktują cenę jako oznakę jakości produktu.

Istotnym obszarem badawczym jest również identyfikacja cen przez różne grupy na-
bywców i ich postrzeganie w kontekście innych czynników mających znaczenie w procesie 
zakupu. Szczególną uwagę przykłada się do badania dzieci jako nabywców kształtujących 
dopiero swoje opinie dotyczące cen. Podkreśla sie wpływ doświadczeń zakupowych wyni-
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kających z podejmowanych decyzji w rodzinach na kształtowanie się pogłębionej wiedzy 
o cenach (Damay 2008). Dzieci często porównują poszczególne produkty na podstawie ich 
cen, które mogą decydować o wyborze określonego wariantu zakupu przy uwzględnieniu 
innych czynników, w tym szczególnie użyteczności danego produktu (Damay, Guichard, 
Clauzel 2014).

W badaniu dużych przedsiębiorstw usługowych stwierdzono, że najpopularniejsza jest 
strategia cen podobnych do kluczowych konkurentów (Indounas, Avlonitis 2011, s. 26). 
Równocześnie zauważono, że wybór cen skimmingowych lub penetracyjnych jest wynikiem 
uwarunkowań wewnętrznych danej firmy, a na decyzję o stosowaniu strategii cen podob-
nych do konkurentów wpływają przede wszystkim warunki rynkowe (Indounas, Avlonitis 
2011, s. 26). 

Świadomość ceny może być związana nie tylko z wyborem dostawcy realizującego 
strategię niskiej ceny (charakterystycznej dla masowych detalistów), ale również podczas 
wyboru sklepu stosującego strategię cen wysokich, np. w ekskluzywnych domach towaro-
wych czy też sklepach specjalistycznych (Moore, Carpenter 2006). Oznacza to, że cena jest 
istotna również dla nabywców produktów ponadstandardowych i dla klientów tych sklepów, 
w których powinno się poszukiwać przede wszystkim wyższej jakości. Oczywiście w tym 
przypadku percepcja cenowa jest łączona z postrzeganiem jakości i prestiżu, tym niemniej 
jest to stwierdzenie odmienne od dominującego wcześniej, gdy w badaniach znaczenia ceny 
jako elementu rynkowego wyboru nabywców sugerowano, że to rodzaj sklepu bezpośrednio 
różnicuje ich percepcję cenową (Olson 1977).

Niskie ceny, jako narzędzie kreowania przewagi konkurencyjnej, rozpowszechniły się 
wraz z rozwojem wielkich ponadnarodowych sieci handlowych na rynku polskim, na któ-
rym należało uporać się z problemem intensywnej lokalnej konkurencji oraz z relatywnie ni-
skim poziomem zamożności. Nie bez znaczenia była też łatwość konkurowania niską ceną, 
bowiem sieci handlowe mają zwykle niższe koszty stałe i wejście na nowy rynek może im 
zapewnić dodatkowy dochód, którego uzyskanie możliwe jest właśnie przy pomocy niskich 
cen.

Kształtowanie cen w sieciach handlowych

W sieciach handlowych zarządza się cenami tysięcy różnych produktów. Dlatego też 
kluczowym problemem jest umiejętność agregowania cen i traktowania ich całościowo. 
Detaliści na ogół nie są skłonni, aby szczegółowo zajmować się, opartym na analizie rela-
cji między podażą a popytem, ustalaniem cen tysięcy konkretnych produktów (McAlister 
2007). Dlatego też ograniczają się do kształtowania jedynie ogólnych poziomów cen, kształ-
tując określony wizerunek cenowy poszczególnych kategorii produktów, szczegółowo zaj-
mując się jedynie cenami najważniejszych produktów (Shin 2005, s. 302). Muszą jednak 
zdecydować o wysokości ceny każdego produktu znajdującego się w sklepie, choć ustala 
się je na podstawie zasad wyznaczonych dla danej kategorii produktów. Większa waga jest 
przykładana jedynie do tych produktów, których ceny są najbardziej wyraziście komuniko-
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wane potencjalnym nabywcom. Dlatego też w polskich sieciach handlowych można wyróż-
nić 4 kategorie produktów, wyraźnie różniące się cenami. Należą do nich:
 - produkty, których ceny, na ogół niskie, mają być szczególnie eksponowane. Mogą się 

tu znaleźć też produkty o szczególnie korzystnej relacji między postrzeganą wartością 
a ceną;

 - marki własne, o zróżnicowanych cenach, ale z dominacją cen niskich;
 - produkty markowe, w stosunku do których unika się zbytniej agresywności cenowej;
 - produkty o krótkim okresie przydatności do konsumpcji, głównie spożywcze, choć do tej 

grupy zalicza się też te, które szybko starzeją się moralnie a nie fizycznie.
W procesach kształtowania strategii cenowych w sieciach handlowych można wyróżnić 

pewne prawidłowości. Należą do nich w szczególności:
 - generalne dążenie do utrzymywania możliwie niskich cen na większość produktów;
 - uwzględnianie bardzo zróżnicowanego poziomu marż handlowych nawet w obrębie jed-

nej grupy produktów;
 - podejmowanie bieżących decyzji cenowych na podstawie działań konkurentów;
 - przekonanie, że klienci największą wrażliwość cenową wyrażają w stosunku do produk-

tów świeżych, które z tego powodu mają kluczowe znaczenie dla wizerunku cenowego 
całej sieci. W związku z tym w procesach stanowienia cen świeżych produktów zwraca 
się uwagę na utrzymanie ich konkurencyjności w stosunku do postaw nabywców a nie 
czynników bardziej obiektywnych, jak np. jakość.
Jednym z kluczowych problemów decyzyjnych, przed którymi aktualnie stoją detaliści 

sieciowi, jest celowość stałego oferowania niskich cen. Zdarza się bowiem, że hipermarke-
ty, a szczególnie sieci dyskontowe, próbują zmniejszyć znaczenie instrumentów cenowych 
w swoich strategiach. Okresowe próby odejścia od nadmiaru promocji cenowych i rabatów 
można zauważyć również w sieciach, które zawsze były kojarzone z niskimi cenami1. 

Podstawową przyczyną stanowienia niskich cen jest chęć przyciągnięcia tak dużej licz-
by klientów, że niska marża jednostkowa będzie realizowana tak wiele razy, iż w sumie da 
wyższą sumę przychodów lub zysków niż wyższa, ale osiągana znacznie rzadziej w danej 
jednostce czasu. Strategia niskich cen polecana jest również, gdy firma chce budować 
lub powiększyć swój udział w rynku lub/i zniechęcić nowych konkurentów do wejścia na 
rynek.

Akcje promocyjne wszystkich sieciach hipermarketów spożywczych i budowlanych 
oraz, co oczywiste, dyskontów, akcentują głównie niskie ceny i faktycznie konkurencja mię-
dzy nimi obecnie opiera się przede wszystkim na cenie. Niektóre sieci stosują nawet tzw. 
gwarancje cenowe czyli zobowiązują się do tego, że gdy ich nabywca znajdzie w innym 
miejscu taki sam, ale tańszy produkt, to może otrzymać zwrot różnicy między swoją ceną 
obowiązującą w danej sieci, a ceną tego tańszego produktu. 

1  Przykładem, choć nie z rynku polskiego, może być największy detalista na świecie, amerykański Wal-Mart, który uznał, że 
nadmiar takich promocji może dezorientować kupujących, tracąc swoją skuteczność (Sonne, Bustillo 2010).
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W sieciach zdecydowanie dominuje zatem konkurencja cenowa, realizowana jednak 
w zróżnicowany sposób. Analizy przeprowadzone w sieciach handlowych funkcjonujących 
w Polsce pokazują, że:
 - występuje znaczne zróżnicowanie w zakresie sposobu informowania o niskich cenach 

i specjalnych ofertach. Większość sieci stosuje promocje gazetkowe, choć bywają wyjąt-
ki (jedna z sieci twierdzi wprost: „W sklepach Castoramy nie prowadzimy promocji, po 
prostu gwarantujemy najniższe ceny”);

 - różna jest częstotliwość i znaczenie akcji promocyjnych i głębokości obniżek cen z tej 
okazji, a także relacji między cenami w czasie promocji i po jej zakończeniu. Czasami 
różnica ta jest minimalna, a w innych przypadkach znaczna;

 - sieci mają zróżnicowane podejście do działań merchandisingowych, które podkreślają 
niskie ceny, a nawet mogą poprawiać ich percepcję. Największą uwagę zwraca na to sieć 
Tesco, w której ekspozycja towarów ma być zawsze zgodna z hierarchią podejmowania 
decyzji przez typowego klienta, a przestrzeń na półce sklepowej dostosowana jest do 
tempa rotacji produktów.
Oprócz wymienionych czynników, uwagę zwraca poziom centralizacji decyzji ce-

nowych. W niektórych sieciach decyzje cenowe są prawie całkowicie scentralizowane, 
w innych dopuszcza się możliwość zmiany ceny nawet w pojedynczym hipermarkecie. 
Zdecentralizowany sposób podejmowania decyzji cenowych stosuje się m.in. w Castoramie, 
praktykującej rewizje cen co najmniej raz na tydzień, a w nagłych przypadkach nawet co-
dziennie. Dzięki temu ta sieć jest uznawana za lidera cenowego w branży DIY2.

Ten ostatni problem, a więc elastyczność cenowa, czyli szybkość dostosowywania 
się do aktualnych wymagań rynku wykazuje w branży DIY wyraźny związek z wa-
runkami zakupu, jakie są stwarzane klientom. Te sieci, w których decyzje cenowe są 
scentralizowane, a poszczególne sklepy w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu mają 
na nie wpływ (Obi, Praktiker) rekompensują ten fakt nieco lepszymi warunkami za-
kupu. Pozostałe sieci, w których niektóre decyzje dotyczące cen należą do kompeten-
cji dyrektorów sklepów lub nawet kierowników działów (Castorama, Leroy Merlin 
i Bricomarche), mniejszą wagę przywiązują do warunków zakupu, licząc na to, że dla 
nabywców najważniejszym kryterium wyboru jest cena, często zmieniana, dostosowy-
wana do aktualnej sytuacji rynkowej.

Sieciom DIY łatwiej zarządzać cenami niż hipermarketom i dyskontom czy też sieciom 
sklepów odzieżowych. Wynika to z następujących przesłanek:
 - większość produktów sprzedawanych w sieciach DIY pochodzi od tych samych produ-

centów (wyłączając ograniczoną gamę marek własnych), przez co ceny stają się rela-
tywnie łatwe do bezpośredniego porównania. W hipermarketach natomiast dostępna jest 
znacznie bogatsza liczba marek, jak również wyższy jest udział marek własnych;

 - większe są możliwości sprzedaży komplementarnej. Wśród artykułów spożywczych 
trudniej oferować klientom zestawy komplementarne;

2  DIY (do it yourself) obejmuje artykuły budowlane, służące do majsterkowania, dekoracji wnętrz i artykuły ogrodowe.
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 - w procesie sprzedaży dużą rolę odgrywa bezpośrednie doradztwo techniczne, dzięki 
czemu uzyskuje się możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie postaw i pre-
ferencji nabywców, a także łatwiejsza staje się obserwacja reakcji nabywców na ceny 
poszczególnych produktów.
Trudności w kształtowaniu strategii cenowych przez sieci w branży DIY wynikają jedy-

nie z większej niż w innych branżach sezonowości sprzedaży. Sieci radzą sobie jednak z tym 
problemem podejmując decyzje o dodatkowych promocjach stymulujących sprzedaż poza 
okresem natężenia popytu.

Sezonowość ta jest jednak charakterystyczna również dla branży odzieżowej, w której 
identyfikacja strategii cenowych jest znacznie trudniejsza. Jest to spowodowane większym 
bogactwem struktury asortymentowej i tym, że większość produktów nie ma swoich bez-
pośrednich odpowiedników u konkurentów, gdyż różnią się przynajmniej marką. Sprzedaż 
jest stale wspierana przez przeceny i wyprzedaże, które w poszczególnych sieciach różnią 
się zakresem, częstotliwością i intensywnością. Jednak każda z sieci sprzedających artykuły 
odzieżowe ma inny charakter i adresuje swoją ofertę do innej grupy docelowej. Np. H&M 
opiera swoją przewagę na większej niż konkurentci różnorodności asortymentowej. Ceny 
dostosowane są do rożnych grup klientów, odpowiednio do wieku, stylu życia, rodzaju wy-
konywanej pracy. Hiszpańska Zara konsekwentnie kieruje swoją ofertę do zamożniejszych 
klientów, a przewagę buduje na szybkim reagowaniu na wszelkie zmiany w trendach mody. 
Polska sieć Reserved specjalizuje się w modzie młodzieżowej, a Carry ma najdłuższe okresy 
wyprzedaży.

Sieci porównują się ze sobą nie tylko ze względu na poziom i strukturę cen, ale także na 
wizerunek cenowy. Te porównania nie dotyczą wszystkich możliwych konkurentów, a tyl-
ko najważniejszych. Przyjmuje się przy tym założenie, że poszczególne grupy produktów 
nie mają dla klientów jednakowego znaczenia w procesie dokonywania zakupów. Produkty 
mało istotne charakteryzują się niższym poziomem elastyczności cenowej, a więc nabywcy 
są mniej wrażliwi na ich ceny, w mniejszym stopniu się nimi interesują, a cena w procesach 
decyzyjnych odgrywa relatywnie mniejszą rolę. Odwrotnie jest w przypadku produktów 
ważnych dla klientów w ich koszykach zakupowych, a w związku z ich wyższą elastycz-
nością cena jest bardzo ważnym kryterium wyboru. Im większa różnica w poziomie cen 
produktów ważnych dla klientów, tym potencjalnie większa przewaga konkurencyjna jednej 
sieci nad drugą, a problemem staje się wspomniana już umiejętność skutecznego komuni-
kowania swoich cen.

Potencjalna przewaga konkurencyjna jednej sieci nad drugą jest wypadkową wielu 
różnych przedsięwzięć związanych z ceną nie tylko bezpośrednio, ale również pośrednio. 
Oprócz cen różnych grup produktów i promocji cenowych, wpływ mają również inne czyn-
niki, takie jak np. estetyczne aspekty prezentowania cen czy też jasność i czytelność ogło-
szeń o cenach. Wizerunek cenowy jest więc uzależniony nie tylko od poziomu cen, ale też od 
czynników, które łatwiej zmodyfikować niż ceny produktów. Zapewnienie lepszej jakości 
informacji cenowych czy też zgodności cen na półce i przy kasie zawsze jest przedsięwzię-
ciem tańszym niż dokonanie obniżki cen.
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Przyszłość strategii cenowych polskich sieci handlowych

Założenia strategii cenowych polskich sieci handlowych na przestrzeni lat są stosunko-
wo stabilne, a zmiany dość powolne. Z jednej strony stabilizacja i przewidywalność proce-
sów rynkowych może świadczyć o dojrzałości, ale z drugiej uniemożliwia szybką reakcję 
i wykorzystanie korzyści wynikających z aktualnej sytuacji rynkowej. W związku z rozwo-
jem technologii, w najbliższych latach należy się spodziewać bardziej dynamicznych zmian 
w zakresie kształtowania cen w sieciach handlowych.

Najwięcej możliwości zmian wiąże się z rozwojem transakcji internetowych. Obecnie 
najbardziej widocznym trendem jest dążenie do wyrównywania zasad sprzedaży w skle-
pach tradycyjnych i w sklepach on-line, a jeśli zachowuje się istotne różnice, to muszą 
one wynikać z uzasadnionych przesłanek i powinny być jednoznacznie komunikowane na-
bywcom. Badania przeprowadzone przez GfK pod koniec 2016 roku w 20 krajach świata 
wykazały, że aż 61% nabywców oczekuje jednakowych cen niezależnie od miejsca zakupu 
(www1). Odsetek ten był jeszcze wyższy w krajach o stosunkowo niższym poziomie dostę-
pu do zaawansowanej technologii i niższym udziale sklepów internetowych w handlu ogó-
łem (Brazylia, Turcja i Indie). Jest to związane również z brakiem możliwości precyzyjnego 
określenia relacji między sklepami on- i off-line. Jak wynika z badań przeprowadzonych 
przez SW Research, 1/3 klientów deklaruje, że w przyszłości będą poszukiwali i kupowali 
produkty w sklepach internetowych bez odwiedzania sklepów stacjonarnych, a prawie dwa 
razy mniej zamierza postępować odwrotnie, czyli będzie poszukiwać i kupować wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych, a pozostałe deklaracje w mniej więcej równych proporcjach były 
następujące (Konkel 2017, s. 12):
 - szukam w sieci, a następnie kupuję je w sklepie stacjonarnym,
 - szukam w sklepie stacjonarnym, a kupuję w sieci,
 - szukam w Internecie, sprawdzam w sklepie tradycyjnym i kupuję w sieci.

Już obecnie wielkie sieci handlowe, takie jak Wal-Mart testują aplikacje, które sugerują 
klientom listy zakupów wraz ze zindywidualizowanymi cenami, oparte na ich wcześniej-
szej aktywności w sieci. Dokładna analiza aktywności w Internecie pozwoli również na 
prognozowanie przyszłej sprzedaży oraz indywidualizację cen na wzór dynamicznego sys-
temu sprzedaży stosowanego przez linie lotnicze, a w ograniczonym zakresie przez koleje 
i przewoźników autobusowych. Takie podejście do strategii cenowych pozwoli na wzrost 
całkowitych przychodów sieci. Podobne rozwiązanie zaczyna stosować Amazon, który na 
podstawie historii transakcji stara się zaproponować ofertę wraz z ceną dedykowaną indy-
widualnie danemu klientowi. 

Sieci handlowe intensywnie pracują nad stworzeniem mobilnych platform umożliwiają-
cych nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami oraz wewnętrzną komunikację per-
sonelu, które zdecydowanie przyśpieszą proces pozyskiwania i wymiany informacji. Jako 
pierwsza na naszym rynku od kwietnia 2017 roku platformę tego typu pod nazwą Mobility 
stosuje Leroy Merlin Polska.
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Nowoczesne technologie będą wpływały również na handel tradycyjny. Do dziś klu-
czowym problemem sieci handlowych są koszty zmieniania cen na półkach sklepowych. 
Ceny w kasach sieci są zmieniane przez wpisanie nowej wysokości do pamięci kompu-
tera, natomiast na półce poza nielicznymi wyjątkami, muszą być zmienione przez pra-
cowników. Powoduje to częste konflikty z klientami, gdy cena przy kasie jest wyższa niż 
na półce, co najczęściej jest wynikiem ludzkiego błędu. Sieci handlowe jednak zgodnie 
przyznają, że w najbliższych latach ceny będą prezentowane na wyświetlaczach, a więc 
ich zmiana będzie dokonywała się równocześnie w systemie komputerowym i na półce 
sklepowej. 

W związku z globalizacją i coraz szybszym rozprzestrzenianiem się informacji, praw-
dopodobne wydaje się, że znikną dziwne relacje między cenami tych samych produktów 
w sklepach tych samych sieci w Polsce i w innych krajach. Obecnie bowiem niektóre ko-
smetyki w sieci Rossmann czy słodycze i kawa w Lidlu są tańsze w Niemczech niż w Polsce. 

Należy spodziewać się bardziej aktywnego zarządzania ceną produktów o krótkim okre-
sie przydatności do konsumpcji lub atrakcyjności dla klientów. Dotyczy to nie tylko arty-
kułów żywnościowych, ale również m.in. gier komputerowych, które mogą bardzo szybko 
tracić na popularności ze względu na modę oraz szybkie pojawianie się ich nowszych ge-
neracji. 

Rosnące znaczenie będzie miał spójny system zróżnicowanych cen, które będą uwzględ-
niały różny poziom cenowej elastyczności popytu. W tym kierunku podąża rozwój własnych 
marek sieci handlowych. Dawniej obejmowały one wyłącznie produkty znacznie tańsze od 
markowych. Tesco miało marki: „Tesco korzystny zakup” i „Value”, a Carrefour oznacza 
swoje produkty „jedynką” (Mazurkiewicz 2009, s. B9). Od pewnego czasu pojawiają się 
również marki własne segmentu Premium. W Tesco jest to „Tesco Finest”, oferująca dobrej 
jakości produkty spożywcze, a w sieci Carrefour importowane z Francji produkty oznaczone 
marką „Bio” oraz wyroby kuchni francuskiej pod marką „Reflets de France” i asortyment 
„Carrefour Selection”. Sieci widzą najlepszą przyszłość przed tymi właśnie markami, które 
będą sprzedawane po cenach znacznie wyższych niż przeciętne. Dotyczy to nie tylko sieci 
hipermarketów, gdyż w wielu branżach zauważa się znaczący wzrost zainteresowania pro-
duktami luksusowymi. W Polsce coraz lepiej sprzedają się bardzo drogie wyroby jubiler-
skie, kosmetyki i ubrania, ale także alkohole i produkty żywnościowe, jak np. wędliny czy 
drogie produkty ekologiczne. 

Podsumowanie

Rozwiązania stosowane przez sieci handlowe działające w Polsce w zakresie kształto-
wania strategii cenowych są coraz bardziej zróżnicowane. Dotyczy to nie tylko strategii 
cen niskich, w których cena jest kluczowym narzędziem konkurencji, ale również strategii 
cen wysokich, w których służy ona do kreowania wizerunku i podkreślenia unikatowości 
produktu. Przeprowadzone analizy w sieciach handlowych pozwalają dostrzec stosunkowo 
nowe zjawisko różnicowania poziomów cenowych dla różnych grup nabywców oraz coraz 
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bardziej racjonalne kształtowanie relacji między wysokością ceny a zróżnicowaniem asorty-
mentowym oraz ceną a warunkami, w jakich dokonywany jest zakup. Rośnie znaczenie ma-
rek własnych sieci handlowych, w których rozwoju jedną z kluczowych korzyści jest pełna 
kontrola nad ceną każdego produktu. W najbliższej przyszłości do przedsiębiorstw aktywnie 
wykorzystujących cenę w swoich strategiach dołączą zapewne kolejne, szczególnie te, które 
dopiero teraz zaczynają być narażone na bezpośrednią konkurencję, a więc przedsiębiorstwa 
sektora energetycznego czy też transportowego. 
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Pricing Strategies in Retail Chains – Current State and Change Trends

Summary 

This article aims to identify and analyse key aspects of pricing strategies of 
retail chains operating in Poland, along with an attempt to highlight their change 
trends.

It presents the assumptions and characteristics of pricing strategies in large en-
terprises together with their conditions related to consumers’ behaviour. Next, it 
discusses the price formation process, identifies regularities and emphasises the 
problems related to the low price strategy dominating in retail chains’ practice. On 
this basis, taking into account numerous development trends, mainly concerning 
development of new technologies, an attempt was made to identify changes in pric-
ing strategies of retail chains in Poland, which are currently taking place and will 
take place in the near future.

Key words: price, pricing strategies, retail chains.
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Ценовые стратегии в торговых сетях – нынешнее состояние  
и тенденции к изменениям

Резюме

Цель статьи – выявить и провести анализ основных аспектов ценовых 
стратегий торговых сетей, функционирующих в Польше, наряду с попыткой 
указать тенденции к их изменениям. 

Представили предпосылки и характерные черты ценовых стратегий на 
крупных предприятиях вместе с их обусловленностями, связанными с пове-
дением покупателей. Затем обсудили процесс формирования цен, выявили 
закономерности и подчеркнули проблемы, связанные с превалирующей в пра-
ктике торговых сетей стратегией низких цен. На этой основе, учитывая мно-
гочисленные тренды в развитии, касающиеся прежде всего развития новых 
технологий, попытались выявить изменения в ценовых стратегиях торговых 
сетей в Польше, которые происходят в настоящее время и будут происходить 
в ближайшем будущем.

Ключевые слова: цена, ценовые стратегии, торговые сети.
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